
Mail sendt medio september 2022  

Emne: Vigtig info om det nye system Uddannelseslæge.dk 
 

Kære alle 
 
Du får denne mail, fordi du er registreret med arbejdsfunktions som Videreuddannelsessekretariatet i 
evaluer.dk og logbog.net (herefter i mailen VUS'er).  
 
Nu nærmer det sig, at vi lukker de to systemer evaluer.dk og logbog.net. Vi lukker dem den 17. oktober 
2022, og overgår til det nye system Uddannelseslæge.dk med opstart for alle brugere i november 2022.  
 
Vi har i denne mail samlet 7 punkter med vigtig information til dig.  
 

1. Landsdækkende online opstartsmøde  
Der fremsendes særskilt kalenderreservationer til møde 26. september 2022 kl. 9.30-

11.30 eller 30. september kl. 9.00-10.00. De to møder har ens dagsorden og formål. Vi 

afholder to, så flest muligt kan være med live og høre det glade budskab. I skal kun 

deltage på ét af møderne. Opstartsmødet optages også, så det er muligt at se det, for 

dem der ikke kan være med live.  

 

Det er vigtigt, at alle med VUS adgang i systemet helst deltager i et af møderne eller 

alternativt får set dette opstartsmøde efterfølgende, så vi har et fælles ståsted i den 

videre proces. Projektledelsen har aftalt med sekretariatslederne, at vi vil fortælle om 

det nye system, overgangen fra de nuværende og om de nye opgaver som vi får med 

det nye system. Der vil også være afsat tid til spørgsmål og kommentarer på møderne.  

 

Foreløbig dagsorden til opstartsmøde: 

• Det nye system Uddannelseslæge.dk præsenteres (opbygning og nogle centrale sider)  

• Overgangsperioden fra de nuværende til det nye system beskrives 

• Nye opgaver og rollen som supporter beskrives 

• Hvordan har I kontakt til projektet og hvordan får I hjælp via projektgruppen  
 

 

2. Få ryddet op og godkendt inden nedlukning (nu og frem til 17. oktober 2022) 
Det er vigtigt, at vi understøtter, at der er ryddet mest muligt op i de gamle systemer 

inden nedlukning (afsluttet evalueringer og godkendt relevante kompetencer og 

attestation for tid).  

 

 

3. Se nærmere på det nye system Uddannelseslæge.dk (oktober) 
VUS'ere vil få adgang til testmiljø og mulighed for at se nærmere på det nye system i 

løbet af oktober måned.  

 

 

4. Den 17. oktober 2022 lukker evaluer.dk og logbog.net for alle brugere 
Det er vigtigt, at du planlægger dine opgaver efter, at du ikke kan arbejde i systemerne 

fra 17. oktober 2022 og indtil du har adgang til Uddannelseslæge.dk. 

Der lukkes for adgangen for alle brugere af evaluer.dk og logbog.net 17. oktober 2022. 

I vil stadig have "kigge-adgang" til logbog.net og evaluer.dk i overgangsperioden. 

 

 

5. Den 17. til og med 19. oktober 2022 må der ikke laves tillægsaftaler og afsluttes runder fra 
Videreuddannelsen.dk 
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Mens vi flytter data fra de gamle systemer og til det nye, synkroniserer 

Videreuddannelsen.dk ikke. Du må derfor ikke lave tillægsaftaler, afslutte runder eller 

på anden måde redigere i "stamdata" i Videreuddannelsen.dk i disse dage. 

Ansættelsessamtaler og ansættelsesrunder i øvrigt bliver ikke påvirket, men de kan 

ikke afsluttes i disse dage.  

 

 

6. Du får adgang til Uddannelseslæge.dk i uge 43 
I uge 43 vil du som VUS'er få adgang til det nye system med alle data. Her bliver der 

planlagt lokal undervisning og mulighed for at teste forskellige workflows af.  

 

 

7. Hvad sker der og hvor hører du mere?  
Alle brugere af logbog.net og evaluer.dk har modtaget målrettet information via mindst 

to forskellige mails. Der er ligeledes kommunikeret en plan for åbningen af 

Uddannelseslæge.dk ud. Læse mere om dette på vores hjemmeside: 

www.laegeuddannelsen.dk/forside/uddannelseslaegedk.aspx  

Der kommer meget mere information løbende både på hjemmesiden og direkte til jer i 

løbet af de kommende måneder. 

 
For ALLE 7 punkter gælder, at der kommer mere information på opstartsmødet og løbende i processen ☺  
 
Skulle der opstå spørgsmål eller kommentarer før vores opstartsmøde eller i løbet af processen, er alle 
meget velkomne til at kontakte jeres projektgruppemedlemmer eller projektledelsen (Barbara og 
undertegnede).  
 
Med venlig hilsen 
 
Bertil Selde Krogh  
Projektleder  
MPG, Master of Public Governance 
 
Mobil +45 3052 0517 
berkro@rm.dk  
 
Vi bygger nyt administrativt system til at understøtte den lægelige videreuddannelse – og vi er klar 1. november 2022 

 
Videreuddannelsesregion Nord / Sundhedsuddannelser  

Koncern HR ▪ Region Midtjylland  
Skottenborg 26 ▪ DK-8800 Viborg 
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